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Annonspriser
Köp fem annonser, betala för fyra!

Föreningar får dela på en helsida,  varför vi är 
tvungna redigera material om utrymmet är be-
gränsat. De föreningar som vill ha sitt material 
ograverat är välkomna att köpa en annonsplats. 

Ring för kostnadskalkyl.
 Baksida i färg kostar      1870:- 
 1/9 sida 43 x 59 mm stående      218:-
 2/9 sida 86 x 59 mm stående      436:-
 1/3 sida 130 x 59 mm liggande   545:-
 1/2 sida 130 x 91 mm liggande   763:-
 1/1 sida 130 x 184 mm stående  1520:-
 Köp och Sälj ca 20 ord  40:-

Alla priser exkl moms

Vill du prenumerera? 
Kostnad 150:-/år.   

 Adress till tidningen: Lidens Tidning   
   Bodacke 143, 860 41 Liden  070 - 277 36  40
 Besöksadress:  Husåsvägen 9A  (Gamla Posten)  
 E-postadress:  tidning@telia.com   
 Ansvarig utgivare/artiklar: Tore Löfvenius   
 Historiska artiklar: Arne Johansson   0692 - 210 75
 E-post   arne.jarkvissle@telia.com   
 Annonser:      070-2773640 
 Tryckeri:  Accidens i Sundsvall

Omslagsbild: 
Solnedgång vid Vallsjön.

Foto: Tore Löfvenius

Nästa Lidentidning
utkommer

25/11
Manusstoppdatum 31/10

Lidens Tidning utkommer 5 ggr / år.

Du kan posta eller maila ditt bidrag 

Många skickar mail till tidningen och skriver då 
tidningen men så här skall mailadressen se ut:

tidning@telia.com

Hej!
Sommaren har väl varit nu och julafton 
är mindre än fyra månader bort. Dags att 
shoppa julklappar och planera hur man 
skall fira eller väntar ni att någon skall ringa 
och bjuda in?

Lidens Marknad återuppstod ju förra året 
och nu körs det för andra gången. Vi hop-
pas väl att vädergudarna uppför sig lite 
bättre i år?

Detta är nummer 75 av Lidens Tidning se-
dan starten 1998. Ambitionen är att komma 
upp till 100 om fem år. Hurra för oss!

Tore Löfvenius

Vinnare av en trisslott för 
rätt korsordslösning blev:

Kjell Jonsson, Galven 1641, 822 92 ALFTA

Grattis!

www.lidenstidning.se
www.lidenbygden.com
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Föreningsnytt     

Holms PRO
26 sept medlemsmöte 

Västanå-Korsåmons
Bygdegårdsförening

 
31 aug 18.00  Surströmming, 
             Bygdegården
12 okt 13-15  Höstmarknad
  Bygdegården

Info: www.hareborg.se
Tfn 060-922 55

Lördag 14 september kl 18. Pris 100 kr.

Webbshop: vaduvill.spreadshirt.se.         Webb: vaduvill.nu.

Köp T-shirt med Åke Grans slips! Stöd Häre Salonger och Vaduvill 
kulturförening. Handla T-shirtar och
andra varor i vår nya webbshop: 
www.vaduvill.spreadshirt.se.

Föreningen Brudsjön 
Natur & Fritid

Det är vi som driver Brudsjöns badplats.
Vill du hjälpa till eller undrar du något?

Kontakta oss!
http://brudsjon.webnode.se

brudsjon@hotmail.com
Ordförande Anders Lindh 070-3810419

Bokbussen kommer till Gimåfors
onsdagar 4/9, 2/10, 30/10 och 27/11

Nu har man tvingats riva en av våra dyra tu-
ristinformationskurer p.g.a rasrisk. Det var 
ju välanvända 65.000:-. För det priset borde 
de ju har klarat att stå ett antal år till. Vem 
är det som har ansvaret för den kvarvarande 
kuren?

Mindre information 
till turisterna
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Välkommen!

Med Handelsbankens Mobil-
tjänst kommer du snabbt åt 
våra vanligaste tjänster di-
rekt i din mobiltelefon. 

Maria Jakobsson/Tobias Wiklund
Tel 0692-609 60

www.handelsbanken.se/liden 

NYplantering
Den 1 januari 2013 pånyttföddes en aktör på 
skogsmarknaden i Hälsingland och Medelpad.  
Med ledord som stora möjligheter i det lilla formatet 
lanseras en organisation med samma människor 
och samma trevliga bemötande som alltid. 

NYgammalt helt enkelt...

Läs mer om oss och hur vi kan hjälpa dig med  
alla dina skogliga åtgärder på www.galloskog.se.

www.galloskog.se

Bankärenden direkt i din mobil
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Ti l lsammans skapar vi  värden på Din Skog

Låt skogen skapa sitt eget 
värde!
 
Ser du möjligheter att öka värdet på din skog i framtiden genom skogsvård?
Hinner du inte göra arbetet själv eller oroar du dig för kostnaderna?
Genom stora arealer och ett gott samarbete med våra skogsvårdsentreprenörer når vi hög kvalitet 
och låga kostnader per hektar.

Har du tänkt på att nettot av en hektars slutavverkning oftast är större än kostnaden för markbered-
ning och plantering av 10 hektar eller röjning av 20 hektar?
Gallring av en hektar ger på samma sätt möjlighet att röja 4-10 hektar.

Vill du räkna på din skogs möjligheter att finansiera sin egen utveckling och ge dig ett netto idag? 
Kontakta din lokala virkesköpare. 

Vi hjälper dig även gärna med en skogsbruksplan 
för att ytterligare öka ditt grepp om din skog.

SCA SKOG AB      
Medelpads skogsförvaltning
851 88 Sundsvall
www.skog.sca.com
ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG

Börje Albertsson
Virkesköpare

Börje Albertsson 
Tel 0692-220 01 
Mobil  070-347 66 07
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Lidens Marknad
Lördagen 31 augusti

11.00 - 16.00
Ett 40 tal knallar, försäljning av fårskinn,träslöjd,stickat,kaff
ebröd,kött,fisk,smycken,mattor m.m. Servering av kolbullar. 
Gratis ansiktsmålning till barnen.

Livemusik av Dackaran kl:12 och 13.30  
intäkterna för musiken går oavkortat till barncancerfonden

Öppet 12.00-16.00
Lunch,fika,bar

Pubkväll med mat, 
Livemusik DADS Musikavgift 100:-

Välkommen
0692-10340

Cocosbollsätartävling kl: 13.00
 Hur många kan du äta på 3 min?

Godisregn kl: 15.00

    Arr: Lidens S-förening   072-543077

Välkommen! 
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Sammanställning av skrotet som samlades in av byfolk till förmån av skolgårdsprojektet.
Totalt blev det 8600 kg. Utav det sorterade jag ut 1500 kg grövre järnskrot,

10 kg koppar,20 kg blybatterier,
37 kg aluminium, 7 kg kopparkabel och 20 kg elmotorer vilket 

resulterade ett ökat värde på skrotet.
När transportenkostnaden var avdragen blev det 5032 kr kvar till Lidens skola.

Tack till alla som bidrog och tack till Kuusakoski som prutade lite 
på transporten så det blev mer pengar

över till Lidens skola.
Eftersom insamlingen blev lyckad kan jag göra om det i höst om intresse finns.

 
Mvh  Hansa

Skol-If Lidens skola vill tacka sina 
sponsorer som bidragit till att nya 

matchtröjor kunnat köpas in.

 

Tempo Indal

Boda Grävtjänst

ICA Liden

SCA

Norrskog

Lidens Skola
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0692 - 104 08, 070 - 262 59 53  

Husåsvägen 2, 86041 Liden

klippstugan@wastfelt.net

Ring och boka eller titta in.
Välkommen!

Fixa till frisyr och kroppen!

Sållad matjord 
2000 kr/lass inkl frakt inom Indal/Lidenområdet

Ring eller maila för mer info och beställning
Markus 070-340 89 66
Andreas 073-181 43 07
jord@xjentreprenad.se

Lammkött från Åsen

Nu har vi kött till 
försäljning från vår egen 

lammproduktion.

Ring eller kom förbi Hälla, 
Åsen 136, Liden Välkomna

Jeanette & Thomas Eriksson
070-5516752

Beställ en köttlåda

 till h
östen! 
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Måndagen den 7 mars 1983 öppnade Hälsocentralen (då Vårdcentral) i de nuvarande lokalerna 
i Liden. För att uppmärksamma 30-årsjubiléet håller 

LIDENS HÄLSOCENTRAL ÖPPET HUS
Tisdagen den 27 augusti 2013 kl. 14.00 – 18.00

Kostnadsfritt kan man kontrollera blodtryck, b-glucos, BMI, göra lev-nadsvaneanteckningar 
och prata tobaksavslut, om så önskas. Samtidigt går det bra att se den välutrustade gympasalen 
med alla träningsredskapen. Med dietisten Joanna finns chansen att diskutera högaktuella kost-
frågor. Självklart blir det frågeslinga samt lite lättare förfriskningar. Alla är hjärtligt välkomna! 

Arne Johansson

30-ÅRSJUBILEUM 
I HÄLSANS TECKEN

Så här såg det ut för drygt 30 år sedan innan nuvarande Hälsocentralen i Liden byggdes. 
Den vita höga byggnaden i bakgrunden är den numera rivna gamla skolan i Liden.

BISKOPSBESÖK I INDALS KYRKA
Söndagen den 1 september 2013 kl. 11.00 kommer biskopen i Härnösands stift Tuulikki 
Koivonen Bylund till Indals kyrka för att tillsammans med pastoratets präster predika och 

uppmärksamma kyrkans 250-års jubileum.
Mässmusiken kommer att vara den Nicaraguanska Bondemässan av Carlos Mejia Godoy. 
En mässa som Indalskören länge haft på repertoaren och gärna återvänder till. Enkelt ut-

tryckt är det latinamerikansk folkmusik på medelpadska!

Efter jubileumsmässan bjuder Indals församling på lunch.
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 Grundad den 2 januari 1938
Fors hembygdsförening bildades den 2 januari 
år 1938 och firar alltså 75-års jubileum i år. 
Den första i raden av ordföranden var en kvin-
na, eldsjälen Stina Esbjörnsson. Det blev ett 
område på Prästbordets mark vid Fors kyrka 
som föreningen kunde disponera för stugor 
och samlingar. 

Gammelgården
Det första huset som uppfördes är från 1700-
talet och kallas för Forsens där flera generatio-
ner kyrkväktare har bott. Handelsbod, smed-
ja, loge, härbre och skvaltkvarn m.fl. skänktes 
från socknens olika byar och samlades vid vad 
som idag gemensamt kallas Gammelgården. 
Under jubileumsåret har föreningens stugor 
inhägnats med en ny gärdsgård som gett plat-
sen ny och vacker inramning.

Årets höjdpunkt
Ordförande idag är Ulla Jönsson som tillsam-
mans med styrelse och med-lemmar ordnar 
många sammankomster, företrädesvis under 
sommarhalvåret. Midsommaraftonens firande 
kan anses vara årets höjdpunkt. Hemvändare, 
ortsbor m.fl. samlas några timmar för gemyt-
lig samvaro med musik, dans kring stången, 
folkdans, kams servering m.m.

FORS HEMBYGDSFÖRENING 75 ÅR

Midsommarafton 2013 på Fors Hembygdsgård. 

Kams serveringen
Vad är köerna till Stockholms innekrogar 
emot kön till kams serveringen i Fors! Men att 
äta kams (egentligen fäbodmat) i synnerhet 
på midsommarafton är en tradition som inte 
gärna bryts! Kaffe och ”krusa” är inte heller att 
förakta förstås.

Kamsen kokas i stora tvättkar s.k. vedeldade 
värmare (självklart noggrant rengjorda).

Den till synes oändliga kams kön till vänster.

Upplevelser
För besökarna finns en omfattande klippsam-
ling från länets tidningar att bläddra i. Nog så 
intressant! Under juli anordnas musikkvällar 
när tonerna flödar från den nybyggda scenen. 
En berättarafton finns vanligtvis också på pro-
grammet. I den rymliga logen visas utställ-
ningar och förvaras gångna tiders redskap. Ett 
nyinrättat museum i skolmiljö finns inrymt i 
Järåskolan strax bredvid. 



Lidens Tidning 11

Donation
Genom en donation har hembygdsföreningen 
givits tillfälle att under nästan 25 år dela ut 
ett stipendium till någon med anknytning till 
Fors som gjort något speciellt för bygden.

Ulla Jönsson (t.vä.), ordförande i 
Fors Hembygdsförening, 

och Sören Nilsson, artikelförfattare.

Forsdagen
Jubileumsåret firades extra med en särskild dag 
Forsdagen, då begivenheterna för besökarna - 
i alla åldrar - var många. Vi hoppas på fortsatt 
god verksamhet även i fortsättningen till gagn 
för folket och bygden! 

Text: Sören Nilsson
Foto: Arne Andersson

Skall vi aldrig dansa?

Variationen på kams är oändlig.
Kamsen i Fors består huvudsakligen av: korn-
mjöl, lite vetemjöl, vassla och mjölk. Ibland med 
olika tillsatser som sirap, salt m.m. Kams recept 
i detalj är alltid hemliga. Degen kavlas ut och 
man gör runda kakor (som plättar). De kokas 
i vassla tills de flyter upp - då är de ätfärdiga. 
Själva kamsen smakar inte så mycket. Det är 
tillbehören som messmör, sötost och en smörklick 
som sätter sprätt på smaken.
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Skolsalen
Åsens skola, i Åsen Liden, uppfördes 1905 i 
timmer. Den byggdes på ett tidstypiskt sätt 
med stor skolsal och i direkt anslutning bostad 
för läraren. Huvudingången var via ett avkläd-
ningsrum försett med krokar för elevernas yt-
terkläder. Där fanns även väggfasta bänkar som 
också tjänade som förvaringsutrymme för bl.a. 
ved. Vardera utrymmena värmdes upp med en 
stor plåtklädd kakelugn. Avklädningsrummet 
tjänstgjorde också som matsal, där eleverna åt 
sin medhavda matsäck. Den plåtklädda kakel-
ugnen i avklädningsrummet var försedd med 
en längsgående murad hylla. Eleverna kunde 
här, under riktigt kalla vinterdagar, placera 
sina mjölkflaskor för att de inte skulle frysa 
sönder.

Lärarbostaden
Resterande del av skolbyggnaden utgjordes 
av lärarbostad på nedervåningen med vedspis 
om ett rum och kök. På övervåningen fanns 
ett rum med järnkamin samt skrubbar för ma-
terialförvaring. På skolgården var uppfört ett 
uthus med torrdass, vedbod och bykstuga.

ÅSENS SKOLA
Ett välbevarat minne i tiden

Många skolbarn
Under de 46 år (1905 – 1951) som skolan var 
i bruk passerade många elever. Tidvis var an-
talet så stort att skolbarnen fick gå varannan 
dag dvs. 3 dagar i veckan under sex år. Det 
var skola även på lördagar på den tiden. Under 
1930- och 1940-talet anställdes periodvis två 
lärare och det näraliggande Åsens baptistka-
pell tjänstgjorde som annex. Eleverna tog sig 
till skolan på egen hand, oftast till fots i upp 
till 7 kilometer oavsett årstid, väderlek och 
snödjup.

Jeanette Eriksson (i traktorskopan) och 
Mari Löfgren målar om söderväggen.

Lidens Tidning hälsade på i Åsens skola och träffade nitiska föreningsmedlemmar 
en intensiv arbetslördag i slutet av maj 2013.
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B – skola
Kommunen ansvarade för skolan och utsåg 
tillsynsman och anställde lärare. Skolan be-
drevs i B-form dvs. alla elever gick i samma 
skolsal från år 1 till 6. Det ställde stora krav 
på organisation och ledning från lärarens sida. 
Det förekom att särskilt duktiga elever fick 
hoppa över en årskurs. Läsåret avslutades med 
regelrätt examen där prästen skötte förhöret.

Åsen – Kväcklinge 
byggnadsförening

Skolan stängdes 1951 och eleverna flyttade till 
Lidens skola. År 1959 bil-dades Åsen-Kväck-
linge byggnadsförening som därefter vårdat 
lokalerna. Sedan slutet av 1990-talet och i 
omgångar har renoveringsarbeten utförts. 
Skolsalen och avklädningsrummet är återställ-
da i originalskick. Föreningen har genom gå-
vor fått läromedel och skolrekvisita från tidigt 
1900-tal.

Text & Foto: Arne Johansson
Tack till Lennart Henriksson, ordförande i 
Åsen – Kväcklinge byggnadsföreningen, 

för historiska fakta.

Skolsalen mycket pittoreskt renoverad.

Lisbet Melin (t.vä.) och Susanne Hassel 
kittar om de gamla fönstren.

Britt-Marie Olsson an-
svarar för dagens för-

plägnad.

En efterlängtad rast.

Kjell Melin städar den oinredda vinden.
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Besöksadress :  
Lidenvägen 89 

Boda Grävtjänst
0692 - 400 84

Modins Byggservice

Jan Backlund 
Rör & Svets

070 - 326 07 74

0692 - 104 28
070 - 685 43 97
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Öppettider
Mån - Fre  10 - 19
Lör   10 - 16
Sön   12 - 16

0692 - 100 26

LIDEN      

Vi är ombud för
POST

Pelle, Carola, 
Gun, Jannice och Annie

Järkvissle Ekokött
Vi har ett ekologiskt jordbruk som är kravgodkänt. 

Vi har dikor och föder upp kalvar 
till 1 1/2 - 2 års ålder. 

Du kan beställa ungnöt styckat 
och klart, hel, halv, kvart, åttondel  

Örjan Rudin o Pia Nägele
Järkvissle 213 � 860 41 Liden

0692 – 210 72   070 – 534 93 83
jarkvissle.ekogardar.se

Medicinsk fotvård
Fotvårdsprodukter

Benvaxning

Helena 070 - 610 64 37

Husåsvägen 14 

Jag finns även i Bispgården och Indal

LIDENS
BLOMSTERFOND

0692—100 27
Din gåva

ger glädje i Liden
Plusgiro 11 455–3

Lions
Indal-Liden-Holm

”Hjälp oss Hjälpa”

Till försäljning:
60L Björkvedsäckar,

Fågelholkar
070-3221768
0692-10058

Lions 
Indal-Liden-Holm
”Hjälp oss Hjälpa”

0692 - 103 87
  060 - 92 352

En Grönfink i Bodacke
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Du kan vinna en trisslott om du löser detta korsord. Eftersom vi förmodar att du inte vill klippa sönder tidningen räcker det med att maila de gula orden till: 

tidning@telia.com eller posta till Lidens Tidning, Bodacke 143,, 86041 Liden senast 31 oktober. Lycka till! Vinnare förra numret se sidan 2.
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Du kan vinna en trisslott om du löser detta korsord. Eftersom vi förmodar att du inte vill klippa sönder tidningen räcker det med att maila de gula orden till: 

tidning@telia.com eller posta till Lidens Tidning, Bodacke 143,, 86041 Liden senast 31 oktober. Lycka till! Vinnare förra numret se sidan 2.
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AUTOMOBILTRAFIK
PÅ ALLMÄN LANDSVÄG

Utdrag ur Ekonomidiariet (polismyndighetens utlåtande) 
under åren 1905-1915, vilket bl.a. omfattar Väghållningen i Indal m.m. 
Handlingarna finns att läsa på Landsarkivet i Härnösand. Redan i biltra-
fikens begynnelse var det viktigt att reglera trafikvillkoren. Men språk-
behandlingen var redan då smått svårförståelig. Tack till Gun & Bengt 
Hammarberg, Östanskär, för texttipset. K.B. = Konungens Befallnings-
havande = en äldre benämning på länsstyrelse. /AJ.

607/1911  21/8.
Clas Nordström om tillstånd att den 23 och 25 innevarande augusti med 
automobil få befara allmänna landsvägen från Bergebron till Jämtlands-
gränsen.

28/8  K.B:e finner det skäligt till ansökningen lämna bifall, dock med 
villkor att å ifrågavarande vägsträcka med automobil icke må framföras 
annat än under dagsljus och icke med större hastighet än som motsvarar 
25 kilometer i timmen.

697/1911  25/9.
E.F. Engelstedt, kronofogde med hemställan att K.B:de måtte för auto-
mobiltrafik upplåta bygdevägarna inom Indals och Indalslidens socknar, 
samt hittills för berörda trafik undantagna väg inom Holms socken utom 
bygdevägen mellan Indalslidens och Holms socknars kyrkor, ävensom 
bygdevägarna från stora landsvägen i Selånger vid s.k. Holmbron till In-
dalsgränsen.

315/1915  22/4.
N. P. Olsson, enligt uppdrag av vägstyrelsen inom Indals tingslags väg-
hållningsdistrikt om förbud med varslande vite för en var som kör fortare 
än i gående över följande broar inom väghållningsdistriktet nämligen:

1. Bron över Indalsälven vid s.k. Kävstanacken i Indals socken.
2. Järnbron vid Lidens f.d. färjställe i Indalslidens socken.
3. Bron över Vikesundet i Homs socken.
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För drygt 30 år sedan, söndagen den 1 augusti 
1982, publicerade de båda rikstidningarna DA-
GENS NYHETER och SVENSKA DAGBLA-
DET korta ”blänkare” om malmfyndigheter 
mellan Liden och Bispgården. Det var tydligen 
intressant för en bred läsekrets. Byarna Järkvissle 
– Västanå var de som åsyftades! Svenska LKAB 
var prospektör. Var en ny tid i annalkande för 
byarna?  Framtiden skulle kunna bestå av tenn, 
litium och tantal! Av förhoppningarna blev dock 
intet.

Åren gick och plötsligt en dag, för något år sedan, 
dök företaget Providence Lithium Resources AB 
dök upp på scenen för att provborra på nytt i 
bergen. Det berättades att det fanns Australien-
siska intressen bakom och att en del av prospek-
teringspersonalen var från Indien. I maj månad 
2013 stoppade dock statliga Bergstaten med 
Bergmästaren i spetsen, med omedelbar verkan, 
alla provborrningar på grund av en bristfällig ar-
betsplan och med oklarheter i informationen till 
markägarna.

Arne Johansson

För att skämtsamt förvränga ett gammalt ordspråk:
Den som spar, den har sina tidningsurklipp kvar!!!

DEN SOM SÖKER DEN LETAR eller
HISTORIEN UPPREPAR SIG

T.V: Tidningsurklipp ur SVENSKA DAGBLADET 
söndagen den 1 augusti 1982.
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UR BENGT  HAMMARBERGS  VYKORTSSAMLINGAR

Övre bilden. Holms gamla kyrka var byggd i trä år 1792. Fönstren var så dåliga att det både reg-
nade och snöade in. Den revs och såldes på auktion år 1902. Byggnaden till höger är folkskolan 

som byggdes 1885 och inrymmer idag församlingshemmet. Vykortet är ett s.k. Brefkort poststämplat i 
Anundgård den 16 oktober 1902. Porto 5 öre.

Undre bilden. Holms nuvarande tegelkyrka i nygotisk stil invigdes den 25 september 1904, och kan 
nästa år fira sitt 110:e verksamhetsår. Kyrkan har ett mycket ovanligt utseende för att vara en lands-
ortskyrka. Arkitekt var den kände Gustaf Hermansson, som ritade Gustaf Adolfs kyrkan och ett 20-tal 
hus i stenstaden i Sundsvall. På baksidan står – Ensamrätt: Firma Ceson, Östersund. Poststämplat i 

Sundsvall 26 november 1951. Porto: 20 öre.     Text: Arne Johansson
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JUBILEUMSKANTAT
INDALS KYRKA 250 ÅR

Domsöndagen, den 24 november 2013 kl. 18.00 framförs i Indals kyrka en helt nyskriven jubi-
leumskantat med text av komminister Jermunn Solem och musik av kantor Fredrik Nestorsson 
Pettersson. 

Den unika Jubileumskantaten är utformad som ett växelspel mellan In-dalskören, solister, or-
geln och församlingen. Texterna är dels nyskrivna och dels tagna ur psalmboken. De är även 
hämtade från så olika ställen som kyrkoordningen, Bibeln och inskriptionerna på den gamla 
dörren till sakristian. Församlingen är mycket aktiv. 

Inledningen i Jubileumskantaten handlar om den första kyrkans grundläg-gande. Mark röjs och 
församlingen längtar efter en kyrka. I del två byggs den nuvarande kyrkobyggnaden. Texterna 
talar om tegel, murbruk, timmer, glas och bjälkar. Hur Indalsborna använder häst, vagn och 
släde för att få fram allt som behövs till bygget. Den tredje delen avhandlar den nuvarande för-
samlingen. Hur kyrkan är vi. Hur livet i församlingen består av så mycket. Inte bara av adminis-
tration och budget, utan även av glädjen i kyrkan och sökandet efter en mening med livet. Den 
fjärde och avslutande delen berör tacksamheten och framtiden. Att kyrkan inte är färdigbyggd 
förrän alla möts i glädje hos Gud.

Indals församling hälsar alla intresserade hjärtligt välkomna!

Arne Johansson

Upphovsmännen bakom Jubileumskantaten. T.vä. kantor Fredrik Nestorsson Pettersson 
och komminister Jermunn Solem. Foto: Arne Johansson.
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Ballastmaterial 
i Liden, Indal, Holm och Bredsjöområdet

NCM i samarbete med SVEVIA, 
Vi vänder oss till dig som är 

behov utav ballastmaterial till 

Upprustning av grusvägar, Garageinfarter
Utfyllnadsmaterial, Med mera

Kontakta NCM angående leverans och pris:
Mats Norberg:  070 - 534 00 04

Andreas Norberg: 073 - 036 74 75
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FOLKMUSIK FRÅN LIDEN
Traditionella Lidenlåtar med gamla och nya klanger

Den nya CD:n vill lyfta fram en fantastisk låtskatt som finns bevarad 
efter spelmän som verkat eller bott i Liden. Den musik som idag van-
ligen be-tecknas folkmusik framfördes förr på fiol, ibland ihop med 
dragspel. Ett instrument som också användes i folkmusiksammanhang 
var piano. Den kände Helmer Nordensson använde gärna piano när 
han komponerade sina melodier, bl.a. låten Sillreforsen. Det var i min-
dre grupper som man träffades för att spela tillsammans och något spel-
manslag i vanlig bemärkelse tycks inte ha funnits i Liden.

CD:n vill visa på möjligheten att utföra folkmusik på några andra än 
de nämnda instrumenten. Ett par av spåren där Tradtrion spelar ger en bild av hur det kunde låta förr i 
tiden. Samtidigt finns en relativt ny låt med, Trolltrall, som var ett bidrag till kompositionstävlingen vid 
Utsikten i Sillre, i Liden 1981. Låtarna på CD-n är presenterade utifrån den by som spelmannen eller låten 
kan härledas till.

 
CD-skivan kan köpas på ICA i Liden för 120:-, eller beställas genom 
Paul Sjödin 070-661 74 37. Porto tillkommer vid postförsändelse.

 
Arne Johansson

BJÖRN GILLAR SALT

Det är inte bara älgar som gillar salt-
sten. Trots två meter ovanför marken 

kommer björnen åt ”läckerheten”. 
Fotat med automatisk kamera inom 
Lidenskogen på södra sidan av älven 

år 2012. /AJ.
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tel 0696-10069
www.stooks.se

Våra öppettider

Mån-Fre 1000-1730

Lördag 1000-1300
Centralgatan 16

HAMMARSTRAND

”När höstens färger sprakar och löven virvla omkring, 
ge foten chans till vandring, klättring och spring...”

 Gör en stöökresa till Hammarstrand ......

F.D.Posthuset Liden

 

2:a  ledig
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Sista Trollnatta ?
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Sista Trollnatta ?

Fotografer: Tore Löfvenius, Arne Johansson, Arne Andersson och  Joachim Matthes.
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TEMPO INDAL

OBS!
ÖPPETTIDER:

 
MÅN-FRE 10-19 

LÖRDAGAR 10-17 
SÖNDAGAR 11-17

Fältvägen 3, 860 40 Indal, Tfn 060-920 30
www.tempo.se

INDAL

SKÖRDEFEST
28 SEPTEMBER

 

VÄLKOMMEN

Vi har fl yttat cafeét in i butiken och Catering kör vi för 
fullt.Kolla in hemsidan eller kontakta oss för förslag.

www.cateringindal.se

Potatis      Kålrötter
Morötter   Rödbetor
Vitkål        Gul lök

Nu kan du hyra DVD-fi lmer igen
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Pär Hansson, Lidenvägen 118 , 070-3439750, 
par@hanssonbygg.se, 
www.hanssonbygg.se

Jag ordnar avdraget,  
du kan få jobbet för halva priset.

        Reparera
   Bygg Om  
   Bygg Till  

ST
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E 
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Välkommen att kontakta oss!

Vår industri i Kälarne går för 
högtryck, vi ökar produktionen!
I Kälarne ökar vi vår produktion. 
Det är främst Octostolpar samt 
ledningsstolpar som behovet är stort.

��Vid slutavverkning av tall-
bestånd eller fröträd tar vi ut 
stor andel ledningsstolpar

��Gallra din skog nu! 
Vi kvalitetsgallrar och förädlar 
din massaved till Octostolpar.

Peter Zwahlen
Tel 0696-68 11 50
peter.zwahlen@
rundvirkeskog.se

Stefan Maina
Tel 0696-68 11 49
stefan.maina@
rundvirkeskog.se

Även bra priser på övriga sortiment!
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Nya rum för möte, konferens och fest på 
Häreborg
Under våren och sommaren har Häreborg genomgått en 
makeover i ett flertal rum. Konferensen, Gillestugan och 
duschen badar nu i nytt ljus.

En flirt med det glada sjuttiotalet i konferensen
Med varsam hand har rummet tagit ett steg in i 2000-talet utan att förlora sitt ursprung. 
Textiler som valts med omsorg är ett flirt med det glada sjuttiotalet då Häreborg byggdes. 
Och visst blir man glad i det här rummet som badar i ett helt nytt ljus och öppnar upp för 
lyckade möten.

Renoverade våtutrymmen
Ett mer omfattande projekt har varit att renovera våtutrymmen och dusch i anslutning till 
bastun. Nu är det nytt och fräscht med nya golv och ytskikt på väggarna och vi står redo att 
möta nya bokningar av träningslokalen, duschen och bastun.

Skönt soffhäng i ljusare Gillestuga
Gillestugan öppnar upp för nya sittningar i ett rum som med nya gardiner tar in ljuset utifrån 
och öppnar upp lokalerna. Vi har även fått en begagnad soffa från Rummet i Sundsvall. En 
tvätt, litet kärlek och omsorg samt en gnutta kreativitet gjorde susen och trollade bort ett par 
olyckliga revor i tyget. Nu välkomnar vi hyresgäster och fritidsgårdens ungdomar till skönt 
soffhäng vid biljardbordet.

Vi flaggar för vidare utveckling av Häreborg
Under sommaren har Biblioteket fått markiser som ger ett förbättrat inomhusklimat i loka-
lerna under sommarhalvåret. Och en ny flagga med Häreborgs logo vajar på stången utanför 
huset. Vård och utveckling av fastigheten är ett ständigt pågående arbete för Häreborgs sty-
relse och nu närmast står ett omfattande golvvårdsprojekt i Stora Salen. När höstens danser 
drar igång ska golvet vara klart med ny lyster och det perfekta glidet för danspubliken.
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Häreborg, Indal.
6, 7, 13 och 14 december.

Julbord och show: 450 kr. Datum: 6, 7, 13, 14 december. Biljettsläpp: 23 september.
Biljetter: Tempo Indal, Ica Liden, Ica Kovland, Entré Sundsvall.*

Mat och dryck: Sundsvalls Golfrestaurang. Arrangör: Vaduvill, www.vaduvill.nu.
* OBS! Kontant betalning hos butoikerna. Ta ut pengar i förväg, det är inte alltid butikerna har kontanter i kassan.

Årets humorhöjdpunkt 
���������������������������

Husåsvägen 14
Liden

Onsdagar 13-18
0708 - 800434

---------------
Tempo
Indal

Öppet som butiken.
0702 - 640195

Presenter, Blommor, Sorgbinderier
Bijouterier, Keramik, Inredning

Boka gärna en pysselkväll!
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I mer än 70 år har vi på Norrskog gett våra 
medlemmar skoglig rådgivning som ger 
tillväxt såväl i skogen som på banken.

www.norrskog.se  

Skogsrådgivare Indalens SBO
Johan Dammström

060-16 72 82

Vi ger dig råd!

Som medlem i Norrskog har du alltid till-
gång till kostnadsfri rådgivning och våra kun-
niga skogsrådgivare erbjuder dig hjälp och 
stöd med allt som rör ditt skogsbruk. 

Planerar du att avverka eller har du behov av 
gallring eller röjning? Är det dags att plantera 
eller behöver du en genomgång av din eko-
nomiska planering? Eller funderar du kan-
ske på de miljökrav som ställs vid avverk-
ning. Vilka behoven än är, finns Norrskog 
där, för din skull.


